
COBERTURA DA VISITA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA À EPGE 

Alunos do Curso Técnico de Multimédia estiveram presentes na visita do Senhor Presidente da República, Professor Doutor Aníbal 
Cavaco Silva à Escola Profissional Gustave Eiffel – Lumiar, como equipa responsável pela captação de imagens do evento. Neste 
evento, também os alunos de Gestão de Equipamentos Informáticos e de Eletrónica, Automação e Comando tiveram oportunidade de 
mostrar os seus projetos.

RECEÇÃO AOS ALUNOS

Os alunos do 1º ano e respetivos encarregados de educação foram recebidos numa sessão de boas-vindas que contou com a presença 
da Diretora de Polo e dos Coordenadores de Curso. Esta atividade decorreu no dia 3 de setembro, com o objetivo de facilitar a integração 
dos novos alunos. De seguida, realizou-se uma visita guiada pelas instalações da escola o que permitiu dar a conhecer o espaço-escola 
e os seus serviços. No dia 4 também os alunos de 2º e 3º ano foram recebidos pelos respetivos Coordenadores de Curso, onde 
receberam orientações relativamente ao novo ano letivo. Desejamos a todos os alunos, professores e funcionários, um ótimo ano letivo. 

ISSO É TUDO MUITO BONITO, MAS 

Alunos do Curso de Técnico de Multimédia estiveram 
presentes nas gravações do Programa “Isso é Tudo 
Muito Bonito, Mas”, no dia 22 de Setembro, e tiveram 
a oportunidade de interagir com os protagonistas do 
programa.

RÁDIO DA ESCOLA

Inserido nas atividades do Grupo de Desenvolvimento de Projetos (GDP), deu-se início à planificação e recrutamento de alunos 
disponíveis para participar na criação de uma Rádio da Escola. Neste sentido, foram disponibilizadas, aos interessados, fichas de 
inscrição procurando encontrar perfis adequados à preparação e leitura de noticiários, realização de entrevistas, passagem de música 
ou com apetência para realizar tarefas relacionadas com a preparação e emissão de som.

APADRINHAMENTO DE NOVAS TURMAS

Cumpriu-se a tradição. No dia 9 de setembro os alunos 
dos cursos de Desenho Digital 3D (de manhã) e de 
Multimédia (de tarde) apadrinharam os novos alunos.

WORKSHOP GRAFFITI

No âmbito das comemorações das Festas da Amadora 2015, que comemorou o 36º aniversário da criação do município, foi realizado na 
escola um Workshop de Graffiti, com a colaboração de alguns alunos e com a moderação do artista Filipe Creiz.

PROGRAMA A EMPRESA

Este Projeto desafia os alunos do Ensino Secundário a criar e gerir uma miniempresa, ao longo do ano letivo, em contexto de sala de 
aula. No ano passado, conseguimos levar uma equipa à Feira Ilimitada que decorreu no Centro Comercial Colombo. Este ano letivo já 
estamos inscritos e prontos para começar a trabalhar em novos projetos.
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